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7. Międzynarodowe Targi Automatyki i Mechatroniki 

 

Monachium, 21. – 24. czerwca 2016 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Automatyki i Mechatroniki 

– AUTOMATICA 2016, które odbędą się w dniach 21. – 24. czerwca 2016 w Monachium. 

Podczas 4-dniowej imprezy uzyskają Państwo unikalną wiedzę o najnowszych osiągnięciach w 

automatyce. 

AUTOMATICA to targi wielobranżowe i specjalistyczne, które zaprezentują wszystkie etapy 

procesu produkcyjnego począwszy od komponentów do systemów oraz od aplikacji do usługi. 

Jest to wydarzenie o światowym zasięgu i renomie prezentujące  wiedzę na temat robotyki, linii 

montażowych, systemów i urządzeń.  A jest to wiedza bezcenna, gdyż automatyzacja procesów 

produkcji prowadzi do obniżania kosztów produkcji oraz podnoszenia jakości produktów. 

Z edycji na edycję targi AUTOMATICA zyskują na znaczeniu. W 2014 roku organizatorzy 

odnotowali ponad 10 procentowy wzrost liczby odwiedzających oraz 7 procentowy wzrost 

liczby wystawców. Poprzednia edycja targów AUTOMATICA to: 34.493 odwiedzających z 

ponad 100 krajów, 724 wystawców z 42 krajów oraz powierzchnia wystawiennicza 55.000 m². 

To właśnie podczas ostatniej edycji w 2014 roku aż 95% wystawców poleciłoby to wydarzenie 

innym, a 96% chciałoby ponownie aktywnie uczestniczyć w tej imprezie. 

Główne działy tematyczne na targach AUTOMATICA 2016 to: 

• zintegrowane rozwiązania montażowe • robotyka • robotyka przemysłowa • profesjonalna 

robotyka serwisowa • przemysłowe przetwarzanie obrazu • systemy pozycjonowania • 

technologia napędowa • sensoryka • technologia sterowania • technologia bezpieczeństwa • 

technologia zasilania • oprogramowanie • usługi i usługodawcy • badania i technologie 

 

Nasze zaproszenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich gałęzi przemysłu, gdyż 

automatyzacja  jest możliwa do zastosowania niemal w każdej działalności produkcyjnej. W 

latach 2010-2014 ilość robotów produkcyjnych w Polsce zwiększyła się o 100%, co pokazuje jak 

duże jest zapotrzebowanie na automatyzację w polskich zakładach przemysłowych. 

Targi uatrakcyjnia bogaty program imprez towarzyszących, a wśród nich min. Forum 

Automatyki, pokazy na żywo robotyki serwisowej, prezentacje w ramach europejskiej 

inicjatywy SMErobotics, czyli zastosowanie robotyki w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Szczegółowy program imprez towarzyszących targom dostępny jest na stronie: 

www.automatica-munich.com/en/Home/cn/about_the_fair/umcn/supporting-program/overview. 

Dodatkową korzyścią jest możliwość wizyty w ramach jednego biletu na równolegle 

odbywających się targach: IT2Industry (międzynarodowe targi technologii informatycznych), 

Intersolar Europe (światowe wiodące targi technologii słonecznych) oraz ees Europe 

(największe europejskie targi baterii i magazynowania energii). 

http://www.automatica-munich.com/en/Home/cn/about_the_fair/umcn/supporting-program/overview


 

 

Procedura zamawiania biletów wstępu na targi AUTOMATICA 2016: 

Bilety wstępu na targi można zakupić na miejscu w kasach targowych oraz w przedsprzedaży 

poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia online.  Zachęcamy Państwa do skorzystania 

z zakupu biletów w przedsprzedaży, co zaoszczędzi zarówno czas jak i pieniądze.  

 

 

Ceny biletów wstępu:  

 Cena on-line  Cena w kasach targowych  

Bilet 1-dniowy      20 EUR       30 EUR 

Bilet na całe targi      36 EUR       46 EUR 

Bilet 1-dniowy dla grup (min. 10 os.) 

uczniów i studentów 

            20 EUR 

Katalog wystawców wliczony jest w cenę biletu wstępu i można go odebrać przy wejściu na 

targi. Katalog będzie dostępny do wyczerpania nakładu. 

 

 

Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 

 Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.automatica-munich.com w zakładce 

Visitors//Besucher, a następnie Tickets & Voucher//Tickets & Gutscheine i Redeem 

voucher/buy admission ticket //Gutschein einlösen/Eintrittskarte kaufen. 

 Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa tylko kartą kredytową! 

 Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do organizatora targów – spółki 

Messe München GmbH, który jest odpowiedzialny za jego realizację. 

 Po uregulowaniu należności na swoją skrzynkę mailową otrzymacie Państwo imienne bilety 

wstępu na targi (Print@home Ticket). Bilety należy koniecznie wydrukować oraz zabrać ze 

sobą na targi do Monachium. Biletów nie trzeba już wymieniać na miejscu. 

 Zakupiony bilet jest dowodem księgowym i nie wystawia się faktury. 

 

 

Targi AUTOMATICA 2016 odbywać się będą w następujących godzinach: 

 

wtorek - piątek 

 

9:00 – 17:00 

 

Dokładny adres Targów Monachijskich to: 

Messe München GmbH 

Messegelände 

81823 München, Niemcy 

W oficjalnym adresie nie figuruje żadna ulica, jednak 

najbliższa, przy której położone są targi to Willy Brandt Allee 

1. 
 

 

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia targów AUTOMATICA 2016 w Monachium, a w razie 

pytań chętnie służymy dalszymi informacjami. 

 

 

 

Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 

tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78 

e-mail: info@targiwmonachium.pl 

www.automatica-munich.com 
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